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İstatistik Konseyi 13. toplantısı 27 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.  

 

Konsey Başkanı TÜİK Başkan V. Mehmet AKTAŞ  

İstatistik Konsey toplantısının en son 31 Mart 2016’ da gerçekleştirildiğini belirten TÜİK Başkan V. 

Sayın AKTAŞ, Resmi İstatistik Programının beşer yıllık dönemleri kapsadığını, 2016 yılının da 2017-

2021 üçüncü beş yılık programın hazırlık safahatının yaşanacağı yıl olması dolayısıyla bu yıl Konseyin 

ikinci kez toplandığını ifade ederek sözlerine başlamıştır. Mart ayındaki toplantı ile bu toplantı 

karşılaştırıldığında ortak katılımcı miktarının %35’ler civarında olduğunu belirterek bu hususta bir 

dengeyi gözeteceğini ifade etmiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne ev sahipliği için 

teşekkür ederek sözü TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz ÖZCAN’a vermiştir. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, Cengiz ÖZCAN 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz ÖZCAN 13. İstatistik 

Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, üreten, istihdam yaratan 

reel sektörün geleceğe dair karar alabilmesinde, isabetli öngörülerde bulunmasında, yol haritasını 

belirlemesinde güçlü istatistik alt yapısının oluşturulmasının ve böylece doğru, güvenilir ve güncel 

istatistik verinin üretilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu kapsamda 2017-2021 programında da TOBB 

olarak kendilerinin de üzerlerine düşeni yaparak, ürettikleri istatistiklerin sayısını ve kalitesini 

arttırmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. 

 

Konsey Başkanı TÜİK Başkan V. Mehmet AKTAŞ  

Resmi istatistik üretim alanının koordinasyonunun bulunduğu zeminde buluşulduğunu, Konseyin 

temel olarak İstatistik Kurumunun bir cüzü olduğunu, İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın da İstatistik 

Konseyi marifetiyle bu koordinasyon rolünü yerine getirdiğini belirten TÜİK Başkan V., Konseyin, 

resmi istatistik alanına ilişkin önceliklerin belirlenmesi, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlarla ilgili 

çözümlerin tespit edilmesi, resmi istatistik alanına ilişkin uluslararası alanda belirlenmiş normların 

resmi istatistik sistemimize entegrasyonunun sağlanması vb. temel vasıfları olduğunu ifade etmiştir. 

Konseyin yılda asgari bir planlı toplantısı olduğunu, ihtiyaç duyulduğunda bunun arttığını belirterek 

sırasıyla Konsey üyelerini saymıştır. 

 

Türk İstatistik Sisteminin, 2005 yılında 5429 sayılı kanunla teşkil edildiğini,  Kanunun temel 

prensiplerinin Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında ve Avrupa Birliği içerisinde yer alan resmi istatistik 

alanıyla ilgili genel kural olarak belirlenmiş manzumeler bütününü de ihtiva etmekte olduğunu 

belirtmiş, Avrupa Birliği (AB) müktesebatının resmi istatistiğin işleyişine ilişkin süreçleri tayin eden 

temel prensiplerinin de bu kanunun içerisinde mevcut olduğunu söylemiştir. Bu yönüyle birkaç defa 
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da Kurum olarak AB tarafından emsal tarama olarak adlandırılan bir süreçten geçtiklerini, temel 

prensipler yönüyle AB tarafından herhangi bir uyumsuzluk olmadığı tespitinin yapıldığını, Eurostat’ın 

Web sayfasında da ilgili raporların mevcut olduğunu, AB’de resmi istatistik programında yer alan 

kurumların istatistik üretmekle yükümlü oldukları bölüm itibarıyla özerk olmaları, salt istatistik 

gerekçelerle oluşmuş bir değerin değiştirilmemesi, o değerin yansız bir şekilde muhafaza 

edilebilmesini temin edecek şartların oluşmasına dönük genel bir kurallar manzumesi olduğunu 

Konsey Üyelerine ifade etmiştir.  

 

Bilginin genel anlamda bir kamu malı olduğunu, üretilen istatistiklerin de kamu malı olduğunu, 

istatistiklerin üretiminden kamuoyuna açıklanana kadar yansızlığının muhafaza edilmesi gerektiğini, 

ortalama istatistik kalitesiyle toplumların devlet işleyiş düzenleri arasında ve demokrasi kaliteleri 

arasında ciddi bir ilişki olduğunu belirtmiştir.  

 

İstatistiğin, belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, 

sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, 

özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney 

düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilim olduğunu, belirli bir amaç için verilerin toplanması, 

sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayandığını ifade ederek, resmi 

istatistiğin veri kaynaklarının; Sayımlar, İdari Kayıtlar, Örneklemeye Dayalı Araştırmalar ve Büyük Veri 

olduğunu belirtmiştir. 

 

Resmi İstatistik Programının, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile 

standartları belirlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, 

zamanlı, şeffaf ve tarafsız veri üretilmesini sağlamak amacıyla 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’na 

dayanılarak beşer yıllık dönemler için hazırlanan ve Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe giren bir 

metin olduğunu ifade eden TÜİK Başkan V., İstatistik Konseyinin bu metnin oluşması yönüyle istişari 

bir makam olduğunu, üzerinde mutabakat sağlanmış metnin son halinin Bakanlar Kurulu’na arz 

edildiğini, Bakanlar Kurulu onayından sonra da bu alandaki herkesi program içindeki prensipler 

itibarıyla bağladığını belirtmiştir.  

 

Planlı dönemin temel amacının karmaşıklığı kaldırma, mükerrerliği önleme, belirli standardı belli bir 

alana yayma, iyi örnekleri arttırma olduğunu, alanda şu anda koordinasyon rolünü en yüksek abzorbe 

eden kısmın Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri olduğunu belirterek bütün dünyada bunun yeniden 

tesis edilmekte olduğunu, önümüzdeki birkaç yılda kurum ve kuruluşların bu hususta da yoğun 

çalışacaklarını belirtmiştir. 
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İdari Kayıtların istatistik sistemine aktarılması konusunda, atıf yaparken Gelir İdaresi Başkanlığına ve 

Maliye Bakanlığına teşekkürlerini belirten TÜİK Başkan V. Sayın AKTAŞ, Haziran ayı içerisinde Gelir 

İdaresi Başkanlığının kütüğünün istatistik üretimi açısından TÜİK’e açıldığını, söz konusu kütüğün 

envanterinin çıkarılması, TÜİK’in istatistik amacıyla alandan topladığı değişkenlerin envanterinin 

çıkarılması, bunların tanım birliğinin sağlanması, idari kayıtta bu ortak kümeye gelen değişkenlerin 

stabil ilerlediğinin teminatının yapılması vb. ihtiva eden bir sürece girildiğini, TÜİK’in ertesi gün üretim 

hattını Gelir İdaresinin kütüğüne aktarması imkan ve kabiliyetinin bulunmadığını ifade etmiştir. 

Tedricen idari kayıtlardan alınabilecek bilgilerin alana gidecek formlardan çıkarılacağını belirterek bu 

durumu TÜRMOB üyesinin de bilgisine sunmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde istatistik amaçlı üretilen 

bilgilerin tamamının idari kayıtlardan üretilemediğini, idari kayıttan üretilen istatistik bilgi oranının 

ülkelerde değişiklik gösterdiğini, TÜİK’in de amacının idari kayıt kaynaklı istatistik bilgi üretimini 

arttırmayı hedeflediğini belirtmiştir.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan önce 2005 yılında çıkan 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 

13. Maddesinde gizli veri bölümü, gerçek veya tüzel kişilere ait bireysel verileri, tablolaşmış 

bilgilerden üç den az gözlem olanların TÜİK açısından gizlilik kapsamına girdiğini söyleyerek, bunun 

uluslar arası bir norm olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan resmi istatistik faaliyetinin 

muaf olduğunu vurgulamıştır.  

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun gerçek kişilere ait bilgileri korumakta olduğunu, Türkiye 

İstatistik Kanunu’ndaki gizliliğin mevcut kanunlardakinden daha kapsamlı olduğunu söyleyerek, 

hilafına davrananlar açısından iki ila dört yıl hapis cezası söz konusu olduğunu, eğer tazminata konu 

bir dava sonucu varsa kişiye rücu edileceğine dair bir maddenin de Türkiye İstatistik Kanunu’nda  

bulunduğunu belirtmiştir. 

 

İstatistik üreticilerinin, resmi istatistik üretimi amacıyla bilgiyi kaynağından talep etmeleri halinde bu 

kanuna tabi olduklarını açıklayıp, idarelerin kendi idari kayıtlarından istatistik üretmeleri halinde ise 

kendi mevzuatlarına tabi olduklarını belirtmiştir. İstatistiki bilgi, Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında 

toplanıyorsa o zaman kanunun 13 ve 14. maddesine tabi olunacağını, Kurum olarak kendilerinin 

gizlilik konusunda hassasiyetlerini de dile getirerek, çalışanlarına Gizlilik Taahhütnamesi metni 

imzalattıklarını ve yıllık meslek içi kurslarının tamamında gizlilik meselesine atıf yapıldığını belirtmiş, 

bütün bu meselelerle ilgili kanuni düzenleme olmasına rağmen hala idari kayıtlarını TÜİK’le 

paylaşmaktan imtina eden az sayıda kurum olduğunu söylemiştir. İdari kayıt verilerinin standardı, veri 

entegrasyonu sağlandıktan sonra veri paylaşımı konusunda bir düzenleme yapılması gerektiğinin 

altını çizmiştir.Ayrıca bunların taslak metinde de içerilmesi konusunda çalışıldığını, üyelerden somut 
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eleştiri veya ilavelerin beklendiğini, varsa Resmi İstatistik Programından beklentileri de yazılı olarak 

Kurumlardan beklediğini de ifade etmiştir.   

 

TÜİK Başkan V. Sayın AKTAŞ, Mart ayından bu yana Resmi İstatistik Programındaki yedi alt başlıkta, 

çalışma gruplarında en az iki kez toplantı yapılarak oluşturulan hasılanın bir araya getirilmesi 

teşebbüsünün sonucu olarak ortaya çıkan bu taslak metnin iyileştirmeye açık olduğunu, Konseyin 

istişari görüşü alındıktan sonra yılın sonuna doğru Bakanlar Kuruluna arz edilmesinin planlandığını 

belirtmiştir. 

 

Tartışmalara çerçeve olması ve üçüncü dönem metninin ana çatısının tanıtılacağı sunum için sözü 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Sayın Levent AKÇAY’a bırakmıştır. 

 

TÜİK Kayıt Sistemleri Daire Başkanı, Dr. Levent AKÇAY 

Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Dr. Levent AKÇAY, sunumunu üç ana başlıkta yapmıştır. Birinci ve ikinci 

program döneminde neler olduğu ve üçüncü program döneminde neler olacağını açıklayan 

sunumunda, Resmi İstatistik Programının 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa dayanarak 

hazırlandığını, hangi istatistiğin, hangi kurum tarafından, hangi başlıkta, hangi sınıflamayı kullanarak, 

hangi coğrafi kapsamda, hangi sıklıkta ve ne şekilde yayınlanacağını ifade eden kurumlararası bir 

anlaşma metni olduğunu ve bu metnin Bakanlar Kurulu tarafından imzalandığını belirtmiştir.  

 

Buradaki esas amacın, kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir işbirliği yapmak ve cevaplayıcı yükünü 

azaltmak olduğunu, birinci program döneminde (2007-2011); Konular RİP kapsamında 

sınıflandırıldığını, mükerrer istatistik üretiminin engellendiğini, koordinasyonun güçlendirildiğini, 

kurumlar arası görev dağılımının yapıldığını, resmi istatistiklerin kapsamının belirlendiğini söylemiştir. 

İkinci program döneminde (2012-2016); İdari kayıtların envanteri oluşturulduğunu, Resmi İstatistik 

Portalinin açıldığını, elektronik veri toplama sistemlerinin geliştirildiğini, metaveri bilgilerinin 

oluşturulduğunu, uluslararası veri gönderim sisteminin kurulduğunu, AB Emsal Tarama sürecinden 

geçildiğini, Kalite Belgesi verilmeye başlandığını ifade ederek 18 istatistiğe Kalite Belgesi verildiğini 

ifade etmiştir.  

 

Bu dönemde yayımlanamayan konuların; İçişleri Bakanlığı (Olay İstatistikleri, Uluslararası göç 

istatistikleri), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (İmalat Sanayinde Enerji Tüketimi, Binaların Yapısal 

Durumları ve Enerji Tüketimleri), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜKAS-Genel Tarım Sayımı 2014, Tarımsal 

Atık İstatistikleri), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Deniz Kirliliği İstatistikleri, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları, 

Belediye Atık Kompozisyonu İstatistikleri) olduğunu belirterek, üçüncü dönem içinde bilgiler 

vermiştir; Bu kapsamda, 31 Mart 2016 tarihinde yapılan İstatistik Konsey Toplantısında bilgilendirme 
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yapıldığını, RİP Çalışma Gruplarının yeniden oluşturulduğunu, Program çerçevesinin tasarlandığını, 36 

RİP Çalışma Grubunda 54 toplantı yapıldığını ve Taslak Programın oluşturulduğunu belirtmiştir 

Üçüncü Dönem Resmi İstatistik Programının temel hedeflerinin; İdari kayıtlardan istatistik üretiminin 

arttırılması, İdari kayıtların TÜİK’ e açılması ve veri entegrasyonu (Mevzuat ve işleyiş) olduğunu ifade 

edip, üçüncü program dönemi için gerekli adımların; ortak tanımlayıcı anahtar eksikliğinin giderilmesi, 

sistemler arası entegrasyon sorunları, veritabanlarındaki değişkenlerin standart olması (İşyerinin; 

Değişmez kimlik no, Faaliyet, Adres, vb), ortak sınıflandırma kullanılması, veri güvenliği ve gizliliği ile 

ilgili olarak ortak bir politikanın geliştirilmesi olduğunu belirtmiştir.  

 

İdari kayıt kullanımından beklenen faydaların; istatistiklerde zamanlılığın iyileştirilmesi, daha çeşitli 

sektörel ve bölgesel istatistik üretilmesine olanak sağlanması, cevaplayıcı yükünde azalma, kurumsal 

iş yükünün azalması ve kamu kaynaklarının en etkin şekilde kullanılması olduğunu belirterek, üçüncü 

program taslağında 7 ana konu, 46 alt konu ve 314 alt başlık bulunduğunu ve 17 Bakanlığa 

bağlı/ilgili/ilişkili toplam 59 kurum (56 kurum+3 birlik ) sorumluluğunda bulunan 314 resmi istatistik 

yer aldığını açıklamıştır.  

 

Hazine Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Ahmet GENÇ 

Sayın GENÇ, işgücü piyasası açısından, işgücüne dahil olanların kayıtdışı dahil demografik yapısına 

yönelik detaylı bilgilere ihtiyaçları olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Suriyeli Göçmenlerle ilgili bölge ve 

şehirler itibarıyla dağılımına ilişkin istatistiklere ve hanehalkına yönelik olarak TÜİK tarafından yapılan 

anketlerde göçmenlere ilişkin verilerin ayrı bir şekilde ölçülmesine ihtiyaç duyduklarını belirtmiş, 

buna ilaveten işgücü istatistiklerinde 2014’de kırılma gözlendiğini iletmiş ve gelir yönünden gayri safi 

yurt içi hasıla verilerine de ihtiyaç duyduklarını ifade etmiştir. 

 

Merkez Bankası, Genel Müdürü Gülbin ŞAHİNBEYOĞLU 

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan verilere erişimleri olması halinde, yirmi yıla yakın bir zaman serisi 

boyutunda ve on bin firmanın temsiliyeti çerçevesinde Sektör bilançolarını resmi olarak açıklayan 

yayınlarını genişletecek ortak bir çalışma yapılabileceğini ifade etmiştir. Kendilerinin üzerinde 

çalıştıkları, hanehalkının tasarruf eğilimlerini ölçmeye yönelik,  Hanehalkı tüketici maliyesi anketi 

tasarısı konusunda yeni bir işbirliği hususunu gündeme getirmiştir. 

 

Adalet Bakanlığı, Genel Müdürü Günay ALBAYRAK 

Adalet istatistiklerinin kalite ve kapasitesinin arttırılması çalışmalarına değinen Sayın ALBAYRAK, veri 

girişi kapsamında zabıt katiplerinin eğitimi ve suç mağdur eşleşmesi çalışması konusunda bilgi vermiş 

ve destekleri konusunda TÜİK’e teşekkürlerini iletmiştir. 
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Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü DİLEMRE 

Dış Ticaret Beklenti Anketi çalışmalarına önümüzdeki Program döneminde de devam edeceklerini 

belirten Sayın DİLEMRE, Merkez Bankası ve TÜİK’le birlikte yürütülen uluslar arası hizmet ticaretine 

yönelik çalışmanın dördüncü pilot çalışmasının da yapıldığını, 2017 yılının ilk çeyreğinde de 

yayımlanmaya başlayacağını umduğunu, kendilerinin uluslararası müzakerelerde bunlara dayanılarak  

pozisyon belirleyeceklerini ifade etmiştir. Girdi-çıktı tablolarının programdaki durumuna ilişkin bilgi 

talebini dile getirerek konuşmasını tamamlamıştır.  

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Genel Müdürü Hacı Murat ÖZSOY 

Kooperatif istatistiklerinin geliştirilmesi ve resmi istatistik programına alınması hususundaki 

beklentilerini dile getirmiştir. 

 

Kalkınma Bakanlığı, Genel Müdür V. Ahmet Sabri EROĞLU 

Yeni milli gelir serisi ve Girdi-çıktı tablolarının yılsonuna kadar hazır olup olmayacağı hususundaki 

Kurumsal taleplerini dile getirmiştir. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Muhterem KURT  

Örgün Eğitim İstatistikleri yayımlama sorumluluğunun Bakanlıklarında olduğunu, bunun her yılın 

Şubat ayında yayınlanmasının kararlaştırıldığını ancak son yıllarda bunun Mart ayına kadar 

sarkabildiğini, o yılın içinde alınan verilerin sanki o yıla aitmiş gibi algılandığı için bunu kendilerinin t+2 

yerine t+9 olarak yayınlanmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Engellilerin eğitimi konusunda, 

okula giden engelli öğrenci sayısının sistemlerinde kayıtlı olduğunu ancak Türkiye’de eğitim çağındaki 

engelli sayısı bilinemediğinden nüfusun yüzdesi anlamında engellilerin yüzde ne kadarının eğitim 

aldığı hususunda istatistikleri olmadığını belirtmiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Hüseyin ÇELİK  

Yazılı talepleri haricinde, diğer kamu kurumlarının ve meslek kuruluşlarının ürettiği ve resmi 

olmayanlarda dahil istatistiklere ulaşabilmek için de Resmi İstatistik Portalından link yoluyla ulaşımın 

sağlanması hususunda taleplerini dile getirmişlerdir.  

 

Milli Savunma Bakanlığı, ASAL Genel Müdürü Celalettin BACANLI 

Milli Savunma Bakanlığı olarak istatistiki çalışmalara katılım sağlamaya başladıklarını belirterek, 

özellikle yerleşim yerleri, nüfus yapılarıyla ilgili askeri birimlerin bulunduğu alanlarda erbaş ve erlerin 

nüfuslarını her yıl istatistik olarak verdiklerini ifade etmiş, bundan sonra da bu tip görevlere hazır 

olduklarını ve işbirliği içersinde devam edeceklerini belirtmiştir. 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Orhan BİRDAL 

2017-2035 ulaştırma ana planı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini, çalışmanın 2017 yılının Kasım 

ayında muhtemelen sonuçlanacağını, elde edilecek verilerle ülkemizdeki yolcuların seyahat 

alışkanlıkları, trafik akışı, her bir ulaştırma modunda yolcu ve yük hareketliliklerine yönelik yeni ve 

önemli bilgi birikimlerine de sahip olacaklarını dolayısıyla bunun da yeni istatistiki bilgilerin 

üretilmesine ve mevcut istatistiki bilgilerin iyileştirilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini 

belirtmiştir. Sayın BİRDAL, bundan dolayı, 2017 yılı sonunda programın kendi kısımlarında revize 

taleplerinin olacağını iletmiştir. 

 

Gelir İdaresi, Başkan Yardımcısı Yıldırım BOZBIYIK  

Kayıtdışı Ekonominin ölçülmesi konusunda ve ülkemizdeki vergi açığı konusunda hesaplama çalışması 

yaptıklarını ve bu konuda TÜİK’in teknik desteğine olan ihtiyaçlarını dile getirmiştir. SGK ile birlikte 

yürüttükleri muhtasar beyannameleri ve prim hizmet bildirgelerinin birleştirilmesi konusunda, yeni 

oluşturulacak olan beyannamede TÜİK tarafından meslek mensuplarından talep edilen verilerin neler 

olduğuna dair kendilerine bilgilendirme yapılırsa bunu da yeni çalışmaya dahil edebileceklerini 

belirtmiştir.  

 

Türk İstatistik Derneği, Başkan Yardımcısı Süzülay HAZAR  

Sayın HAZAR, bilimsel çalışmalarda kullanılan aynı konuya ait resmi istatistiklere ait verilerin farklı 

kurumlardan farklı farklı geldiğini bunun da analizleri zorlaştırdığına değinmiştir. Veri gizliliği ve 

veritabanlarına erişimimin başka bir sorun olduğunu, istatistik birimlere ait adreslere erişimin de 

sağlanamadığını belirtmiştir. Kurumlarda istatistik birimlerin sayısının artmasının önemli olduğunu 

ancak bu birimlerde çalışan istatistikçilerin sayısının da artırılması gerektiğini, ayrıca kurumlar 

arasında istatistikçi maaşlarında farklılıklar olduğu konusunda kendilerine bilgi geldiğini ifade ederek 

maaş konusunun bir standarda bağlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. 

 

Vergi Konseyi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Fatih DURAL 

Sayın DURAL, yapılacak her etki analizinde ilgili kurum ve kuruluşlardan aldıkları verilerde (örneğin 

işyeri sayısı) ciddi faklılıklar olduğunu ve bunların bazen sayısal çokluk olarak anlaşılmasında güçlük 

çektiklerini ifade etmiştir. Verilerin uyumlu olması için neler yapılması gerektiğinin belirlenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı, Ankara temsilcisi Taylan ERTEN 

Sayın ERTEN, Basın ve medyanın istatistiklerin kamuoyuna duyurulmasında önemine değinmiş, 

özellikle ekonomi ile ilgili istatistikler konusunda basın ve medyaya yönelik istatistik okur-yazarlığı için 

bir çalışma başlatılması gerektiğinin ifade etmiştir.   
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ethem AKGÜNDÜZ 

Sayın AKGÜNDÜZ, bakanlık olarak istatistik üretimini daha da artırma, üretilen istatistiklerin kalitesini 

ve standardını geliştirme çalışmalarını yürüteceklerini, dinamik olarak istatistik üretecek bir sisteme 

geçeceklerini ifade etmiştir. İstatistik Bilgi Altyapısını Geliştirme Programında bakanlığa ait eylemlerin 

yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtmiştir. Hata ve revizyon politikalarının her kurum tarafından 

ayrı ayrı hazırlanması yerine TÜİK koordinasyonunda tek bir hata ve revizyon politikası 

oluşturulmasının faydalı olacağını ifade etmiştir. 

 

Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Ömer DUMAN 

Sayın DUMAN, bakanlık olarak TÜİK’le uyumlu çalışmaya devam edeceklerini belirterek yeni 

dönemde toplanan verilerin kalitesini artırma yönünde çalışacaklarını ifade etmiştir. Milli gelir ve 

büyüme verilerinin şehir bazında yayınlanması gerektiğine vurgu yapmıştır. Farklı kurumlarda farklı 

maaş alan istatistikçiler konusunda bakanlığa bilgi verilmesi durumunda konuyla ilgili gereğinin 

yapılacağını ifade etmiştir. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel Müdürü Adnan ASLAN  

Sayın ASLAN, Konaklama verilerinin düzenli ve zamanında temini konusunda çalıştıklarını, belediye 

belgeli tesislerden veri temini ve 2015 ve 2016 yıllarında turizm alanında yaşanan sıkıntılar 

sonucunda alınan önlemler çerçevesinde yapılan desteklerin verimliliği ile ilgili ihtiyaç duyulan 

istatistikler konusunda TÜİK’in desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir. 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı M. Hadi TUNÇ 

Sayın TUNÇ, Bakanlık bünyesinde bir İstatistik ve Değerlendirme Dairesi kurulmuş olduğunu, bakanlık 

bünyesinden talep edilen tüm bilgilerin bu daireden talep edilmesini istediklerini belirtmiştir. Tarım 

bilgi sistemi konusunda GTHB ile TÜİK arasında yapılan protokolden bahsederek gecikmeler 

yaşanmasına rağmen 2017 yılı Haziran ayında TÜKAS’ın devreye gireceği ve daha sağlıklı verilerin 

üretileceğini ifade etmiştir. 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Hasan ÖZABA 

Sayın ÖZABA, Verilerin karşılaştırılabilirliğinin önemli olduğu özellikle genç nüfusa ilişkin daha fazla 

bilginin karşılaştırılabilir olarak üretilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Zafer BENLİ  

Sayın BENLİ, bakanlık olarak idari kayıtlardan Genel Enerji Denge çalışmalarının e-anket ile yapılmaya 

başlandığını, bu çalışmayı yürütürken NACE kodlarına göre paydaşların iletişim bilgilerine erişimde 

sorun olduğunu, bu sorunun TÜİK koordinasyonunda çözülebileceğini belirtmiştir. Sunumda yer alan 
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İmalat Sanayinde Enerji Tüketimi ile Binaların Yapısal Durumları ve Enerji Tüketimleri verilerine 

ulaşılamadığına ilişkin bilgileri not ettiklerini ifade etmiştir. 

 

Dışişleri Bakanlığı, Elçi Genel Müdür Yardımcısı Cengiz K. FIRAT 

Kalkınma yardımına ilişkin bilgilerin TİKA’ya zamanında iletilmesi gerektiğini ve yeni göreve başlayan 

diplomatlara resmi istatistiklerin dış politikada etkin kullanımı ile ilgili TÜİK tarafından bir eğitimin 

faydalı olacağı belirtilmiştir. 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  Müsteşar Yardımcısı V. Kürşat ARAT  

Sayın ARAT, ortak sınıflama ve idari kayıtlardan istatistik üretilmesi hususunda sektör ve meslek 

adlarının farklı kurumlarda farklı farklı sınıflamalar kullanılmasının etki analizi ve teşviklerin 

değerlendirilmesinde sorun yarattığını belirterek, tek sınıflama kullanılması için ortak bir alışma 

yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir UZKURT  

Sayın UZKURT, Yüksek Planlama Kurulu kararı ile Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planının 

yayımlandığını, biyoteknoloji alanında envanter oluşturulması ve resmi istatistiklere 

dönüştürülmesinin sağlanması kararının yer aldığını ifade ederek mutabık kalınırsa saha 

çalışmalarının TÜİK tarafından yürütülmesi için bir karar verilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. 

 

Konsey Başkanı TÜİK Başkan V. Mehmet AKTAŞ 

Sayın AKTAŞ, Suriyeliler konusunda, alan çalışması yapılabilmesi için mekansal veri altlığının 

tamamlanması gerektiğini ve ilgili kurumların idari kayıtlarını oluşturması gerektiğini vurgulamıştır. 

Milli gelirin revizyonunun yılsonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etmiştir. Üretilen 

istatistiklerin kalitesinin ve doğruluğunun veri kaynağından (idari kayıt, anket) gelen bilgilerin 

doğruluğuyla orantılı olduğunu vurgulayarak yanlış ve eksik veri beyanlarının istatistik üretiminde 

önemli bir sorun olduğunu ifade etmiştir. İstatistik okur-yazarlığı konusunda basından gelen talebin 

yetersiz olduğunu ancak TÜİK olarak bilgilendirme çalışmalarına devam edileceğini belirtmiştir. 

 

III. Dönem RİP taslak dokümanına ilişkin kurum ve kuruluşların görüşlerini en kısa sürede TÜİK’e 

bildirmeleri gerektiğini vurgulamış, yeni programın ülkemize yararlı olması temennisinde bulunarak 

oturumu sonlandırmıştır. 

 

 






